ּכֵיצַד נִּצַל סֵ פֶר
ׁשִ יר הַּׁשִ ירִים?

לִ ְפנֵ י ָׁשנִ ים ַרּבֹותּ ,כְ ֶׁש ֲע ַדיִ ן ֹלא ָהיּו
ימן ַמ ְח ֵׁשבַ ,מ ְד ֶּפ ֶסת אֹו ַמ ְצלֵ ָמהּ ,כָ ל
ְּב ֵת ָ
ִמי ֶׁש ָר ָצה לְ ִה ְת ַּפּלֵ ל ,לִ ְקרֹא ְּת ִהּלִ ים אֹו
ּתֹורהָ ,היָ ה ַמ ְע ִּתיק ֶאת ַה ְּת ִפּלֹות
לִ לְ מֹד ָ
ּומכִ ין לְ ַע ְצמֹו ֻח ָּמׁש אֹו ִסּדּור
סּוקים ֵ
וְ ַה ְּפ ִ
יֹוסף ,לִ ֵּמד
מֹורי יִ ְחיָ אַ ,ס ָּבא ֶׁשל ֵ
ְּת ִפּלָ הִ .
יֹוסף וְ ֶאת ֲח ֵב ָריו לִ ְקרֹא וְ לִ כְ ּתֹבּ ,ולְ ָהכִ ין לְ ַע ְצ ָמם ֶאת
ֶאת ֵ
ַה ְּס ָפ ִרים.

ּתָ מָר זַקְס

מֹורי
מֹורי יִ ְחיָ א ָהיְ ָתה ִס ְפ ִרּיָ ה ּגְ דֹולָ הָׁ .שעֹות ַרּבֹות לָ ַמד ִ
לְ ִ
יִ ְחיָ א ַּב ִּס ְפ ִרּיָ הָ ,ק ָרא וְ ִעּיֵ ן ַּב ְּס ָפ ִרים ֶׁש ָהיּו ָּבּה.
מֹורי יִ ְחיָ א וְ ֶאת ַא ֲה ָבתֹו
מֹוכְ ֵרי ַה ְּס ָפ ִרים ְּב ַצנְ ָעא ִהּכִ ירּו ֶאת ִ
לַ ְּס ָפ ִריםֵ .הם יָ ְדעּו ֶׁשהּוא מּוכָ ן לְ ַׁשּלֵ ם ּכֶ ֶסף ַרב ֲעבּור ְס ָפ ִרים
יׁשנִ יםְּ .ב ַא ַחד ַהּיָ ִמים ָע ַבר ְּב ַצנְ ָעא מֹוכֵ ר ְס ָפ ִרים,
יקים וִ ָ
ַע ִּת ִ
ּסֹוחר ֶׁש ַּב ֲעבּור ַה ֵּס ֶפר
ּוב ַת ְר ִמילֹו ֵס ֶפר ֶּבן ֶאלֶ ף ָׁשנִ ים .יָ ַדע ַה ֵ
ְ
יע ֶאל
ֶׁש ְּב ַת ְר ִמילֹו יּוכַ ל לְ ַק ֵּבל ּכֶ ֶסף ַרב ,לָ כֵ ןִ ,מּיָ ד ּכְ ֶׁש ִהּגִ ַ
מֹורי יִ ְחיָ א וְ ָד ַפק ַעל ַּדלְ ּתֹו.
ָה ִעירָּ ,פנָ ה ַהיְ ֵׁשר ֶאל ֵּביתֹו ֶׁשל ִ
סֹוחר ַה ְּס ָפ ִרים לְ ֵביתֹו ,וְ ִה ְתּבֹונֵ ן ַּב ֵּס ֶפר
ּמֹורי ֶאת ֵ
ִהכְ נִ יס ַה ִ
פּורים זֶ ה לָ זֶ ה
הֹוציא ִמ ַּת ְר ִמילֹוָ .היָ ה זֶ ה ֵס ֶפר יָ ָׁשן ּולְ ֹלא ּכְ ִריכָ הַּ ,ד ָּפיו ְּת ִ
ֶׁש ִ
ְּבחּוט ָע ֶבה.

מֹורי יִ ְחיָ א לָ ַקח ֶאת ַה ֵּס ֶפר ְּביָ ָדיוִּ ,ד ְפ ֵּדף
ִ
ּבֹו ִּבזְ ִהירּות ,וְ ֵה ִבין ִמּיָ ד ֶׁשּזֶ הּו ֵּפרּוׁש
לְ ֵס ֶפר ִׁשיר ַה ִּשׁ ִירים ֶׁשּנִ כְ ַּתב ַעל יְ ֵדי
ַר ִּבי ְס ַע ְדיָ ה ּגָ אֹון לִ ְפנֵ י ָׁשנִ ים ַרּבֹות.
רּוׁשים
סּוקים וְ ַה ֵּפ ִ
לְ ַמ ְר ֵּבה ַה ַּמּזָ לַ ,ה ְּפ ִ
תּובים ִּבכְ ָתב ָּברּור.
ָהיּו ּכְ ִ

הֹוסיף ֶאת ַה ֵּס ֶפר לַ ִּס ְפ ִרּיָ ה ֶׁשּלֹוּ ,כְ ֵדי ֶׁשּיּוכַ ל
הּוא ָר ָצה לְ ִ
מֹורי יִ ְחיָ א ֹלא
לִ לְ מֹד ּולְ לַ ֵּמד ִמ ֶּמּנּוַ ,אְך ַה ֵּס ֶפר ָהיָ ה יָ ָקרּ ,ולְ ִ
ָהיָ ה ֵּדי ּכֶ ֶסף לְ ַׁשּלֵ ם לַ ּמֹוכֵ ר ַּב ֲעבּורֹוֶ .ע ֶצב ּגָ דֹול ִמּלֵ א ֶאת
עֹוטף ֶאת
מֹורי יִ ְחיָ אּ ,כְ ֶׁש ָר ָאה ֶׁשּמֹוכֵ ר ַה ְּס ָפ ִרים ֵ
לִ ּבֹו ֶׁשל ִ
ּומכְ נִ יס אֹותֹו ֲחזָ ָרה לְ ַת ְר ִמילֹו .לְ ֶפ ַתע ָצץ
ַה ֵּס ֶפר ְּב ַבד ָע ֶבהַ ,
ּמֹורי ַר ְעיֹון.
ְּבמֹוחֹו ֶׁשל ַה ִ
"ּתּוכַ ל לְ ַה ְׁש ִאיר ֶא ְצלִ י ֶאת ַה ֵּס ֶפר לְ כַ ָּמה יָ ִמים?" ִּב ֵּקׁש
ּסֹוחר ַה ְּס ָפ ִרים.
ּמֹורי ִמ ֵ
ַה ִ
"אנִ י יָ כֹול לְ ַה ְׁש ִאיר אֹותֹו ֶא ְצלְ ָך ַרק לַ יְ לָ ה ֶא ָחדָ .מ ָחר ֻמ ְק ָּדם
ֲ
ּומ ְמ ִׁשיְך ְּב ַד ְרּכִ יָ .אבֹוא
ַּבּב ֶֹקר ֲאנִ י עֹוזֵ ב ֶאת ָה ִעיר ַצנְ ָעא ַ
אתי".
לָ ַק ַחת אֹותֹו ֲחזָ ָרה לִ ְפנֵ י ֵצ ִ
מֹורי יִ ְחיָ א לְ מֹוכֵ ר ַה ְּס ָפ ִריםִ .מּיָ ד לְ ַא ַחר ֶׁש ָּפנָ ה ַהּמֹוכֵ ר לְ ַד ְרּכֹו,
הֹודה ִ
ָ
יֹוסף וְ לַ ֲח ֵב ָריוָּ ,פ ַרם ִּבזְ ִהירּות ֶאת ַהחּוט ֶה ָע ֶבה ֶׁש ָּק ַׁשר ֶאת
ּמֹורי לְ ֵ
ָק ָרא ַה ִ

ּוב ֵּקׁש ֵמ ֶהם לְ ַה ְע ִּתיק ֶאת
יֹוסף וַ ֲח ֵב ָריוִ ,
אֹותם ֵּבין ֵ
ַה ַּד ִּפים ַהיְ ָׁשנִ יםִ ,חּלֵ ק ָ
יֹוסף וַ ֲח ֵב ָריו יַ ַחד ,וְ ֶה ְע ִּתיקּו
ַה ַּד ִּפים ֶׁש ִּק ְּבלּוְּ .ב ֶמ ֶׁשְך ָׁשעֹות ַרּבֹות יָ ְׁשבּו ֵ
ּומ ֻס ָּדר ֶאת ַה ֵּפרּוׁש לְ ֵס ֶפר ִׁשיר ַה ִּשׁ ִירים.
ִּבכְ ָתב נָ ֶאה ְ
"אנִ י ָעיֵ ףָ ",א ַמר ֶעזְ ִרי
ֲ
וְ ִׁש ְפ ֵׁשף ֶאת ֵעינָ יו.
יאל.
"ּגַ ם ֲאנִ יָ ",א ַמר יְ ִח ֵ
הֹוסיף
ִ
"וְ גַ ם ֲאנִ י",
"צ ִריְך ַה ְר ֵּבה
ִּפנְ ָחסָ .
ַס ְבלָ נּות וְ גַ ם ַה ְר ֵּבה
ּכ ַֹח לְ ַה ְע ִּתיק ֶאת ּכָ ל
ַה ַּד ִּפים ְּבלִ י לִ ְׁשּגֹות".
"ּכֻ ּלָ נּו ֲעיֵ ִפים ַא ֲח ֵרי
ֶׁשּכָ ַת ְבנּו ּכָ ל ּכָ ְך ַה ְר ֵּבה
ָׁשעֹותֲ ,א ָבל ֲאנַ ְחנּו
לְ ַה ְס ִּפיק
רֹוצים
ִ
לְ ַה ְע ִּתיק ֶאת ּכָ ל ַּד ֵּפי
ַה ֵּס ֶפר ַעד ַהּב ֶֹקר",
יֹוסף.
ָא ַמר ֵ
צֹוד ִקיםָ ",א ַמר
"א ֶּתם ְ
ַ
מֹורי יִ ְחיָ א" ,זֶ ה ֹלא
ִ
רּוׁשים ְּבלִ י לִ ְטעֹותֲ .אנַ ְחנּו ּכִ ְמ ַעט
ּופ ִ
סּוקים ֵ
ַקל לִ כְ ּתֹב ּכָ ל ּכָ ְך ַה ְר ֵּבה ְּפ ִ
ְמ ַסּיְ ִמים .נַ ֲע ֶׂשה ַה ְפ ָס ָקה ְק ָצ ָרה וְ נַ ְמ ִׁשיְך ְּבכֹחֹות ְמ ֻח ָּד ִׁשים".

יֹוסף וַ ֲח ֵב ָריו לִ כְ ּתֹב
לְ ַא ַחר ֶׁש ָּשׁתּוִ ,ה ְת ַר ְענְ נּו וְ נָ חּו ְמ ַעטִ ,ה ְמ ִׁשיכּו ֵ
רּוׁשיםִ .עם אֹור ִראׁשֹוןּ ,כְ ֶׁש ַּק ְרנֵ י ַה ֶּשׁ ֶמׁש
סּוקים וְ ַה ֵּפ ִ
ּולְ ַה ְע ִּתיק ֶאת ַה ְּפ ִ
יֹוסף וַ ֲח ֵב ָריו לִ כְ ּתֹב ֶאת ַה ַּד ִּפים ָה ַא ֲחרֹונִ ים.
ָח ְדרּו ֶּד ֶרְך ַה ַחּלֹוןִ ,סּיְ מּו ֵ
יע
ֶרגַ ע לִ ְפנֵ י ֶׁש ִהּגִ ַ
מֹוכֵ ר ַה ְּס ָפ ִריםָּ ,ת ַפר
מֹורי יִ ְחיָ א ֶאת ַּד ֵּפי
ִ
וְ ִה ְס ִּפיק
ַה ֵּס ֶפר,
לְ ַה ֲחזִ יר אֹותֹו ַּבּזְ ַמן
סֹוחר ַה ְּס ָפ ִרים.
לְ ֵ
מֹורי
ִ
ִּבזְ כּות
ּכָ ְך,
יֹוסף
ֵ
ּובזְ כּות
יִ ְחיָ אִ ,
וַ ֲח ֵב ָריו ,נִ ַּצל ַה ֵּפרּוׁש
לְ ֵס ֶפר ִׁשיר ַה ִּשׁ ִירים
ֶּבן ֶאלֶ ף ַה ָּשׁנִ ים ֶׁשל
ַר ִּבי ְס ַע ְדיָ ה ּגָ אֹון.
יֹוסף
ַה ֵּס ֶפר ֶׁש ֵהכִ ינּו ֵ
וַ ֲח ֵב ָריו נִ ְׁש ַאר ָׁשנִ ים
ַרּבֹות ְּב ִס ְפ ִרּיָ תֹו ֶׁשל
מֹורי יִ ְחיָ אּ .כְ ֶׁש ָעלָ ה
ִ
אּפח
יֹוסף ַק ַ
ֵ
ָה ַרב
לְ ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל ִעם ּכָ ל
יהם ּגַ ם ֶאת
ּובינֵ ֶ
מֹורי יִ ְחיָ אֵ ,
ִמ ְׁש ַּפ ְחּתֹו ,הּוא ֵה ִביא ִאּתֹו ֶאת ַה ְּס ָפ ִרים ֶׁשל ִ
ַה ֵּפרּוׁש לְ ִשׁיר ַה ִּשׁ ִירים ֶׁש ֶה ְע ִּתיקּו הּוא וַ ֲח ֵב ָריו ְּבלַ יְ לָ ה ֶא ָחד.

סַ ְלסִּלֹות ּבֵיצִים,
ּתְ מָ רִים ּוׁשְ קֵ דִים
ּתָ מָר זַקְס

ַה ְׁשּכֵ ם ַּבּב ֶֹקר ָׁש ְמ ָעה ְּב ָרכָ ה
יסהֶּ .דלֶ ת ַה ַּמ ְח ָסן
ּקֹומת ַהּכְ נִ ָ
קֹולֹות ְּור ָע ִׁשים ִמ ַ
ּומּיָ ד
יה ִ
נִ ְפ ְּת ָחה וְ נִ ְסּגְ ָרהִ .היא ָּפ ְק ָחה ֶאת ֵעינֶ ָ
נִ זְ ּכְ ָרה :יֹום ִׁש ִּשׁי ַהּיֹום ,יֹום ֲחלֻ ַּקת ַה ָּמזֹון
יה,
לְ ַׁש ָּבת! ִמ ֲה ָרה ְּב ָרכָ ה לָ קּום ,נָ ְטלָ ה ֶאת יָ ֶד ָ
יה ,וְ יָ ְר ָדה לֶ ָח ֵצר .לְ ַמ ָּטה ,לְ יַ ד
ָׁש ְט ָפה ֶאת ָּפנֶ ָ
ּומּלְ ָאה ּכַ ִּדים ְק ַטּנִ ים
ַה ַּמ ְח ָסנִ יםָ ,ע ְמ ָדה ִא ָּמּה ִ
ְּב ֶח ְמ ָאה.
רֹוצה לַ ֲעזֹר!" ִּב ְּק ָׁשה ְּב ָרכָ ה.
"א ָּמאּ ,גַ ם ֲאנִ י ָ
ִ
ּוׁש ֵק ִדיםַ .א ְּת
"מ ֻצּיָ ןֲ ,אנִ י ְצ ִריכָ ה עֹוד ְּת ָמ ִרים ְ
ְ
יצים?" ָׁש ֲאלָ ה ִא ָּמא.
יְ כֹולָ ה לְ ָה ִביא ּגַ ם ֶאת ַה ֵּב ִ
יאה!" ָא ְמ ָרה ְּב ָרכָ הָ ,א ְס ָפה
"אנִ י ּכְ ָבר ְמ ִב ָ
ֲ
יצים ַה ְּט ִרּיֹות ְּב ַסלְ ִסּלֹות,
ִּבזְ ִהירּות ֶאת ַה ֵּב ִ
יאה ִמּתֹוכֹו ְׁש ֵק ִדים
הֹוצ ָ
ִמ ֲה ָרה ֶאל ַה ַּמ ְח ָסן וְ ִ
יאה
אֹותם ְּב ַסלְ ִסּלֹות ,וְ ֵה ִב ָ
ּות ָמ ִריםָׂ ,ש ָמה ּגַ ם ָ
ְ
אֹותם ַהיְ ֵׁשר לְ ִא ָּמא.
ָ

יצים ֶׁשֹּלא יִ ָּשׁ ְברּו?"
יח ֶאת ַה ֵּב ִ
"א ָּמאֵ ,איפֹה לְ ַהּנִ ַ
ִ
יעה ִא ָּמא לְ כִ ּוּון ַה ַּשׁ ַער.
"הּנֵ ה ָׁשםִ ".ה ְצ ִּב ָ
ִ
יחה ֶאת ּכַ ֵּדי ַה ֶח ְמ ָאה ְּבתֹוְך
ְּב ָרכָ ה ִהּנִ ָ
אֹותן .לִ ְפנֵ י
ַה ַּסלְ ִסּלֹות ,וְ ִסּיְ ָעה לְ ִא ָּמא לְ כַ ּסֹות ָ
יפה ִא ָּמא
הֹוס ָ
ֶׁש ִּסּיְ מּו וְ ָק ְׁשרּו ֶאת ַה ַּסלְ ִסּלֹותִ ,
לְ כָ ל ַסלְ ִסּלָ ה ִמ ְס ַּפר ְׁש ָטרֹות ֶׁשל ּכֶ ֶסףַ .א ַחר
יהן
ּוׁש ֵּת ֶ
ּכָ ְך ָּפ ְת ָחה ֶאת ַה ַּשׁ ַער ַהּגָ דֹולְ ,
יָ ְצאּו ֶאל ָה ְרחֹובָ .היְ ָתה זֹו ְׁש ַעת ּב ֶֹקר
ֻמ ְק ֶּד ֶמתְ .מ ַע ִּטים ָהיּו ָה ֲאנָ ִׁשים
ֶׁש ָהלְ כּו ְּב ָׁש ָעה זֹו ַּב ִּס ְמ ָטאֹות
ַה ָּצרֹותֶׁ .ש ֶקט ָׂש ַרר ִמ ָּס ִביבַ ,רק
ּוב ָרכָ ה
יהן ֶׁשל ִא ָּמא ְ
יעֹות ֶ
קֹול ְּפ ִס ֵ
נִ ְׁש ַמע ַעל ַה ִּמ ְד ָרכֹות.
ִמ ֵּדי ַּפ ַעם נֶ ֶע ְצ ָרה ִא ָּמא לְ יַ ד ַא ַחד
יחה ַסלְ ִסּלַ ת ָמזֹון וְ נָ ְק ָׁשה
ַה ָּב ִּתיםִ ,הּנִ ָ
ַעל ַה ֶּדלֶ ת.

"ּבֹואי נַ ְמ ִׁשיְך!" זֵ ְרזָ ה ִא ָּמא ֶאת
ִ
ְּב ָרכָ ה לִ ְפנֵ י ֶׁשּנִ ְפ ְּת ָחה ַה ֶּדלֶ ת.
"א ָּמא ,לָ ָמה ֲאנַ ְחנּו ְמ ַמ ֲה ִרים וְ ֹלא ְמ ַחּכִ ים
ִ
ֶׁש ִּת ָּפ ַתח ַה ֶּדלֶ ת?" ִה ְת ַּפּלְ ָאה ְּב ָרכָ ה.
"ּכְ ֵדי ֶׁש ֲחלֻ ַּקת ַה ֲח ִבילֹות ִּת ְהיֶ ה ַּב ֵּס ֶתר",
יבה ִא ָּמא וְ זֵ ְרזָ ה ֶאת ְּב ָרכָ ה.
ֵה ִׁש ָ
ּוב ָרכָ ה ִּבזְ ִריזּות
ּכָ ְך ָע ְברּו ִא ָּמא ְ
ּומ ְרחֹוב לִ ְרחֹוב.
ִמ ִּס ְמ ָטה לְ ִס ְמ ָטה ֵ
ִמ ַּפ ַעם לְ ַפ ַעם נֶ ֶע ְצרּוִ ,הּנִ יחּו ֶאת
יסה לְ ַביִ ת,
ֲח ִבילַ ת ַה ָּמזֹון ִּבכְ נִ ָ
נָ ְקׁשּו ַעל ַה ֶּדלֶ ת וְ ָעזְ בּו ִּב ְמ ִהירּות
ֶאת ַה ָּמקֹום.
יח ֶאת ַה ֲח ִבילָ ה
ּכְ ֶׁש ִּסּיְ מּו לְ ַהּנִ ַ
ָה ַא ֲחרֹונָ הִ ,מ ֲהרּו ֲחזָ ָרה ַה ַּביְ ָתה
לְ ִה ְתּכֹונֵ ן לִ ְק ַראת ַׁש ָּבת.

ה ּפָתְ חָה
ּפִי ָ
חכְמָ ה
ְב ָ
ּתָ מָר זַקְס

ַא ַחתְׁ ...ש ַּתיִ םָׁ ...שֹלׁשַ ...א ְר ַּבעָ ...ס ְפ ָרה ְּב ָרכָ ה ְּבלִ ָּבּה ֶאת ַה ַּמ ְד ֵרגֹות
יאל
יח ֵ
יאל וִ ִ
יה ְׁ -שֹלמֹהַ ,א ְב ָר ָהםַ ,עזְ ִר ֵ
ּיֹורדֹות ֶאל ֵּבית ַה ְּמלָ אכָ הַ .א ֶח ָ
ַה ְ
יטי ּכֶ ֶסף וְ זָ ָהבַׁ ,ש ְר ְׁש ָראֹותֲ ,עגִ ילִ ים
ַה ָּק ָטן ָ -ע ְבדּו ָׁשם וְ ֵהכִ ינּו ַּתכְ ִׁש ֵ
יה,
יֹות ָ
יטים הּוכְ נּו ֲעבּור ִר ְב ָקה ַהּכַ ּלָ ה ,וַ ֲעבּור ּכָ ל ַא ְח ֶ
ּוצ ִמ ִידיםַ .ה ַּתכְ ִׁש ִ
ְ
לִ כְ בֹוד ֲח ֻתּנָ ָתּה ַה ְּק ֵר ָבה.
יטים ,לְ ַה ִּתיְך ֶאת ַהּכֶ ֶסף וְ ַהּזָ ָהב
ְּב ָרכָ ה ָא ֲה ָבה לְ ָהכִ ין ִא ָּתם ֶאת ַה ַּתכְ ִׁש ִ
אֹותםֵ ,הם ִמ ְת ַרּכְ כִ ים לְ ַאט‑לְ ַאט וְ נִ ְהיִ ים
ָ
וְ לִ ְראֹות ֵאיְךּ ,כְ ֶׁש ְּמ ַח ְּמ ִמים
נֹוזְ לִ ּיִ ים.
יאל,
יח ֵ
יאל וִ ִ
"עזְ ִר ֵ
"ׁשֹלמֹהַ ,א ְב ָר ָהםִ ,סּיַ ְמנּו לְ ַהּיֹום!" ָק ָרא ַא ָּבא ְּבכָ ל ֶע ֶרבַ ,
ְ
בּוע!"
יע זְ ַמן לִ לְ מֹד ָּפ ָר ַׁשת ָׁש ַ
ּבֹואּו ּגַ ם ַא ֶּתםִ ,הּגִ ַ
יהם.
בֹות ֶ
יה לִ ְסּגֹר ֶאת ֵּבית ַה ְּמלָ אכָ ה ,וְ ָעלְ ָתה ְּב ִע ְּק ֵ
ְּב ָרכָ ה ָעזְ ָרה לְ ַא ֶח ָ
סּוקים ,וְ ִה ְס ִּביר לָ ֶהם ַעל ַה ַּמּבּול
ְּב ַח ְדרֹו ִה ְק ִריא ַא ָּבא לָ ַא ִחים ֶאת ַה ְּפ ִ
וְ ַעל ַה ֵּת ָבה ֶׁש ָּבנָ ה נ ַֹחַ ,על ַא ְב ָר ָהם וְ ָׂש ָרהְּ .ב ָרכָ ה ִה ְתיַ ְּשׁ ָבה ְּב ֶפ ַתח ַה ֶח ֶדר
יבה.
וְ ִה ְק ִׁש ָ

אֹותם ְּב ַח ְדרֹוְּ .ב ָרכָ ה
בֹודהָ ,ק ָרא ַא ָּבא לָ ַא ִחים וְ לִ ֵּמד ָ
ְּבכָ ל יֹוםְּ ,ב ִסּיּום ָה ֲע ָ
יבה לִ ְד ָב ָריו ֶׁשל ַא ָּבא ְּברֹב ֶק ֶׁשב.
ִה ְתיַ ְּשׁ ָבה ְּב ֶפ ַתח ַה ֶח ֶדר וְ ִה ְק ִׁש ָ
יֹוׁש ֶבת ְּב ֶפ ַתח ַה ֶח ֶדר?" ָׁש ַאל ַא ָּבא ֶאת ְּב ָרכָ ה ְּבכָ ל ֶע ֶרב.
ּדּוע ַא ְּת ֶ
"מ ַ
ַ
יֹוסף וְ ֶא ָחיוַ ,על ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ִמ ְצ ַריִ ם ּומ ֶֹׁשה
רֹוצה לִ לְ מֹד ַעל ֵ
"ּגַ ם ֲאנִ י ָ
ַּב ֵּת ָבה!" ָענְ ָתה ְּב ָרכָ ה.
לֹומ ֶדת.
יבה וְ ֶ
יֹוׁש ֶבת ַּב ֶּפ ַתחַ ,מ ְק ִׁש ָ
יעה ְּבכָ ל יֹוםֶ ,
ָר ָאה ַא ָּבא ֶׁש ְּב ָרכָ ה ַמּגִ ָ
"ה ְצ ָט ְר ִפי ֵאלֵ ינּו וְ ִתלְ ְמ ִדי
אֹותּה ַא ָּבאִ ,
ּבֹואי ִהּכָ נְ ִסיִ ",הזְ ִמין ָ
"ּבֹואי ְּב ָרכָ הִ ,
ִ
יה וְ לָ ְמ ָדה ִא ָּתם
ּתֹורהֵ ".מ ָאז אֹותֹו ַהּיֹום ִה ְצ ָט ְר ָפה ְּב ָרכָ ה ֶאל ַא ֶח ָ
ִא ָּתנּו ָ
ּכָ ל ַמה ֶּשּׁלִ ֵּמד ַא ָּבא.
אּפח
יֹוסף ַק ַ
ָׁשנָ ה ָע ְב ָרה ,עֹוד ָׁשנָ ה וְ עֹוד ָׁשנָ הְּ ...ב ָרכָ ה ּגָ ְדלָ ה וְ נִ ְּשׂ ָאה לָ ַרב ֵ
אֹותן ָׁשנִ ים זָ כְ ָרה ֶאת ֲא ֶׁשר
וְ ָעלְ ָתה ִעם ִמ ְׁש ַּפ ְח ָּתּה לְ ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאלּ .כָ ל ָ
ימן.
אֹותּה ַא ָּבא ְּב ֵת ָ
לִ ֵּמד ָ
ְּב ַא ַחת ַה ַּשׁ ָּבתֹותְּ ,ב ַד ְרּכָ ּה לְ ֵבית ַהּכְ נֶ ֶסתָ ,ר ֲא ָתה ָה ַר ָּבנִ ית ְּב ָרכָ ה ֶאת

ּומ ְׁש ַּת ְע ְממֹות.
יהן ִ
יֹוׁשבֹות ֶּב ָח ֵצרְ ,מ ַפ ְט ְּפטֹות ֵּבינֵ ֶ
יה ַה ְּשׁכֵ נֹות ְ
רֹות ָ
ַח ְב ֶ
יתּה לְ ִה ְתּכַ ֵּבד
לְ ַא ַחר ֶׁש ִה ְס ַּתּיְ ָמה ַה ְּת ִפּלָ הִ ,הזְ ִמינָ ה ֶאת ַה ְּשׁכֵ נֹות לְ ֵב ָ
בּועֵ .מ ָאזּ ,כָ ל ַׁש ָּבת ַּבּב ֶֹקר
ְּב ֵתה וְ עּוגָ ה ,וְ לִ לְ מֹד יַ ַחד ִא ָּתּה ָּפ ָר ַׁשת ַה ָּשׁ ַ

לְ ַא ַחר ַה ְּת ִפּלָ הִ ,הּגִ יעּו ַה ְּשׁכֵ נֹות וְ ֵה ִביאּו ִא ָּתן עֹוד וְ עֹוד ֲח ֵברֹותַּ .בּגֶ ֶׁשם,
בּוע ִמ ֵּדי
ַּבּקֹר וְ גַ ם ַּבחֹם ַהּגָ דֹולֵ ,הן לָ ְמדּו ִעם ָה ַר ָּבנִ ית ֶאת ָּפ ָר ַׁשת ַה ָּשׁ ַ
ַׁש ָּבת.

ֶאל ֵּבית ַה ְּמלָ אכָ ה לִ ְת ִפ ָירה ּולְ ִר ְק ָמה ֶׁשל
סֹוח ִריםֵ .הם ִה ְתּבֹונְ נּו
ָה ַר ָּבנִ ית ְּב ָרכָ ה נִ כְ נְ סּו ְׁשנֵ י ֲ
ּוב ַּמּפֹות ָה ְרקּומֹות ֶׁש ָר ְקמּו ָה ַר ָּבנִ ית
ַּב ְּשׂ ָמלֹות ַ
יהַ .ה ֻּדגְ ָמאֹות ֶׁש ַעל ַה ַּמּפֹות ָהיּו
רֹות ָ
וְ ַח ְב ֶ
ּסֹוח ִרים.
ּומ ְצאּו ֵחן ְּב ֵעינֵ י ַה ֲ
יפּיֹותָ ,
יפ ִ
ִצ ְבעֹונִ ּיֹות וִ ֵ
ּסֹוח ִרים לְ ַהזְ ִמין לַ ֲחנּות ֶׁשּלָ ֶהם
ִמּיָ ד ֶה ְחלִ יטּו ַה ֲ
ֲעבֹודֹות ִר ְק ָמה.

מַ ְר ַבּדִים
עָׂשְ תָ ה ּלָּה
ּתָ מָר זַקְס

רֹוצים לְ ַהזְ ִמין ֲח ִמ ִּשׁים ַמּפֹות
ִ
"אנַ ְחנּו
ֲ
ֻׁשלְ ָחן ְרקּומֹותֵ ,מ ָאה ַמ ִּפּיֹות ְק ַטּנֹותִ ,סּנָ ִרים
ּסֹוח ִרים" ,נָ בֹוא לָ ַק ַחת ֶאת
ּומ ְט ָּפחֹותָ ",א ְמרּו ַה ֲ
ִ
בּוע".
יׁשי ְּבעֹוד ָׁש ַ
ָה ְר ָקמֹות ְּביֹום ְׁשלִ ִ
רֹוקמֹות ַעל ַה ַהזְ ָמנָ ה
ָׂש ְמחּו ָה ַר ָּבנִ ית וְ ָה ְ
ימים,
חּוטים ַמ ְת ִא ִ
ַהּגְ דֹולָ ה ,יָ ְצאּו לְ ַח ֵּפׂש ַּב ִּדים וְ ִ
חּוטים ִּב ְׁשלַ ל ְצ ָב ִעים.
ּוב ֲחרּו ַּב ִּדים ִמּסּוגִ ים ׁשֹונִ ים ,וְ ִ
ָע ְברּו ֵמ ֲחנּות לַ ֲחנּות ָ
ּכְ ֶׁש ִּסּיְ מּו ֵה ִביאּו ֶאת ַה ַּשׂ ִּקּיֹות לְ ֵבית ַה ְּמלָ אכָ ה .לְ ָמ ֳח ָרת ַּבּב ֶֹקר ֵה ֵחּלּו
לִ ְתּפֹר וְ לִ ְרקֹםַ .הּזְ ַמן ָהיָ ה ָק ָצר וְ ַה ְּמלָ אכָ ה ְמ ֻר ָּבהּ .כְ ֵדי לְ ַה ְס ִּפיק ּולְ ַסּיֵ ם
בּוע ָהיְ ָתה ַה ַהזְ ָמנָ ה מּוכָ נָ ה.
רֹוקמֹות ּגַ ם ַּבּלֵ ילֹותּ .כַ ֲעבֹר ָׁש ַ
ַּבּזְ ַמן ָע ְבדּו ָה ְ
אּפח ָא ְרזָ ה ְּב ִׂש ְמ ָחה ּגְ דֹולָ ה ֶאת ֲעבֹודֹות ָה ִר ְק ָמה ִּב ְׁש ֵּתי
ָה ַר ָּבנִ ית ְּב ָרכָ ה ַק ַ
יסה וְ ִחּכְ ָתה.
אֹותן לְ ַצד ֶּדלֶ ת ַהּכְ נִ ָ
יחה ָ
ִמזְ וָ דֹות ּגְ דֹולֹותִ ,הּנִ ָ
סֹוח ֵרי ַה ַּב ִּדים ֹלא ִהּגִ יעּו ּכְ ִפי ֶׁש ִה ְב ִטיחּו.
יתּהַ .אְך ֲ
אּפחְּ ,ב ֵב ָ
ִחּכְ ָתה ָה ַר ָּבנִ ית ַק ַ

"ה ַר ָּבנִ ית ְּב ָרכָ ה?
לְ ֶפ ַתע ִצלְ ֵצל ַה ֶּטלֶ פֹוןָ .
ִמ ְצ ַט ֲע ִריםֲ ,אנַ ְחנּו ְמ ַב ְּטלִ ים ֶאת ַה ַהזְ ָמנָ הֵ .אין
ּוב ִּמ ְט ָּפחֹות".
לָ נּו צ ֶֹרְך ַּב ַּמּפֹותַּ ,ב ִּסּנָ ִרים ַ
ְּד ָאגָ ה ּגְ דֹולָ ה ִמּלְ ָאה ֶאת לִ ָּבּה ֶׁשל ְּב ָרכָ הְּ .ד ָמעֹות
"מה ֶא ֱע ֶׂשה ְּבכָ ל ָה ְר ָקמֹות?
יהָ .
זָ לְ גּו ַעל לְ ָחיֶ ָ
רֹוקמֹות ֶׁש ָע ְבדּו ָק ֶׁשה יָ ִמים
ֵאיְך ֲא ַׁשּלֵ ם לְ כָ ל ָה ְ
וְ לֵ ילֹות?"
"ּב ְמקֹום
"אל ִּת ְבּכִ יָ ",א ְמ ָרה ִא ָּמּה ֶׁשל ְּב ָרכָ הִ ,
ַ
לְ ִה ְצ ַט ֵער וְ לִ ְבּכֹותָ ,עלַ יִ ְך לְ ִה ְת ַּפּלֵ ל ְּבכַ ּוָנָ ה ּגְ דֹולָ ה
טֹובה".
וְ ַהּכֹל יִ ְס ַּת ֵּדר לְ ָ
יה,
נִ ּגְ ָבה ָה ַר ָּבנִ ית ְּב ָרכָ ה ֶאת ַה ְּד ָמעֹות ִמּלְ ָחיֶ ָ
וְ ִה ְת ַּפּלְ לָ ה ְּבכַ וָ ּנָ ה ּגְ דֹולָ ה.

ּכַ ֲעבֹר ִמ ְס ַּפר יָ ִמים ָּד ְפקּו ַעל ֶּדלֶ ת ַה ַּביִ ת ַּתּיָ ִרים ֶׁש ִהּגִ יעּו לְ ַטּיֵ ל ְּב ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל.
ימנִ ית ֶׁשּנִ ְר ְקמּו ְּב ֵבית ַה ְּמלָ אכָ ה ֶׁשל
ֵהם ָׁש ְמעּו ַעל ֲעבֹודֹות ָה ִר ְק ָמה ַה ֵּת ָ
ימנִ ית.
קּומה ְּב ִר ְק ָמה ֵּת ָ
אּפחָ .רצּו ַה ַּתּיָ ִרים לִ ְראֹות ַמ ָּפה ַא ַחת ְר ָ
ָה ַר ָּבנִ ית ַק ַ
יאה ִמּתֹוכָ ּה ַמ ָּפה ּגְ דֹולָ ה
הֹוצ ָ
אּפח ֶאת ַא ַחת ַה ִּמזְ וָ דֹותִ ,
ָּפ ְת ָחה ָה ַר ָּבנִ ית ַק ַ
אֹותּה ַעל ֻׁשלְ ַחן ָהאֹכֶ לָ .ראּו ַה ַּתּיָ ִרים ֶאת ָה ִר ְק ָמה ַה ִּצ ְבעֹונִ ית,
ּופ ְר ָׂשה ָ
ָ
יאה ָה ַר ָּבנִ ית ְּב ָרכָ ה ֶאת
הֹוצ ָ
נֹוספֹותִ .
אֹותּה ַה ִאם יֵ ׁש לָ ּה ַמּפֹות ָ
וְ ָׁש ֲאלּו ָ
ּכָ ל ַה ַּמּפֹות ַה ִּמ ְט ָּפחֹותַ ,ה ַּמ ִּפּיֹות וְ ַה ִּסּנָ ִרים ֵמ ַה ִּמזְ וָ דֹות ,וְ ַה ֶח ֶדר ִה ְת ַמּלֵ א
ִּב ְק ִריאֹות ִה ְת ַּפ ֲעלּות.

"איזֶ ה י ִֹפי"...
ֵ
"איזֹו ֻּדגְ ָמה נֶ ֱה ֶד ֶרת!"
ֵ
"ּכָ ל ּכָ ְך ִצ ְבעֹונִ י"...
"ּת ְראּו ֶאת ַה ַּמ ָּפה ַהּזֹו!" ָא ַמר ַּתּיָ ר ֵמ ַאנְ גְ לִ ּיָ ה.
ִ
יפה ִא ְׁשּתֹו.
הֹוס ָ
"וְ ֶאת זֹו!" ִ
"ה ַּמ ִּפּיֹות ָה ֵאּלּו נֶ ְה ָּדרֹותִ ",ה ְת ַּפ ֲעלָ ה ַּתּיֶ ֶרת ִמ ָּצ ְר ַפת,
ַ

"וְ ַה ִּסּנָ ִרים ּכָ ל ּכָ ְך יָ ִפים!"
ְּבאֹותֹו ַהּיֹום ָקנּו ַה ַּתּיָ ִרים ֶאת ּכָ ל ַה ַּמּפֹותַ ,ה ִּסּנָ ִרים וְ ַה ִּמ ְט ָּפחֹות ֶׁש ָהיּו
ַּב ִּמזְ וָ דֹות.
רֹוקמֹות ֶׁש ָע ְבדּו
בּורםִׁ ,שּלְ ָמה ָה ַר ָּבנִ ית ְּב ָרכָ ה לְ כָ ל ָה ְ
ַּבּכֶ ֶסף ֶׁש ִּק ְּבלָ ה ֲע ָ
ָׁשעֹות ַרּבֹות.

ימנִ י ִה ְת ַּפ ֵּשׁט ַּב ִּמ ְט ָּבח
יחֹוח נָ ִעים ֶׁשל ָמ ָרק ֵּת ָ
ַ
נִ
אּפח .זֶ ה ַע ָּתה ִסּיְ ָמה ָה ַר ָּבנִ ית
ֶׁשל ִמ ְׁש ַּפ ַחת ַק ַ
ְּב ָרכָ ה לְ ָהכִ ין ֶאת ַה ָּמ ָרק לְ ַׁש ָּבתִ .הנְ ִמיכָ ה ֶאת
ָה ֵאׁש ֶׁש ַּת ַחת ַה ִּסיר ,וְ לָ ְב ָׁשה ְמ ִעיל ַחם.

מָ רָק עַל
צּפָה
ה ִר ְ
ָ
ּתָ מָר זַקְס

"אנִ י הֹולֶ כֶ ת לְ ַב ֵּקר ֶאת ּגְ ֶב ֶרת ּכ ֵֹהןָ ",א ְמ ָרה לְ ָדוִ ד
ֲ
"א ֶּתם ֵּבינְ ַתיִ םַ ,ה ְׁשּגִ יחּו ְּב ַב ָּק ָׁשה ַעל ִסיר
וְ נָ ֳע ִמיַ .
ַה ָּמ ָרק ,וְ ַסּיְ מּו לִ ְׁשטֹף ֶאת ַה ַּביִ ת".
יעה נָ ֳע ִמי
אּטא וַ ֲאנִ י ֶא ְׁשטֹףִ ",ה ִּצ ָ
"א ָּתה ְּת ַט ֵ
ַ
יׁשה לֹו ֶאת ַה ַּמ ְט ֲא ֵטא.
לְ ָדוִ ד ,וְ ִהּגִ ָ
אתי ֶאת ַה ַּביִ ת
אּט ִ
"ֹלאַ ,מה ִּפ ְתאֹם! ֲאנִ י ִט ֵ
אּט ִאי וַ ֲאנִ י
ּתֹורְך! ַא ְּת ְּת ַט ְ
בּוע ֶׁש ָע ַברַ .הּיֹום ֵ
ְּב ָׁש ַ
ֶא ְׁשטֹף".
בּוע
אּטאת ֶאת ַה ַּביִ ת ְּבכָ ל יֹום ִׁש ִּשׁיַ ,ה ָּשׁ ַ
ימהֲ ,אנִ י ְמ ַט ֵ
"ֹלאֲ ,אנִ י ֹלא ַמ ְסּכִ ָ
ּתֹורָךָ ",א ְמ ָרה נָ ֳע ִמי וְ ֶה ֱחזִ ָירה לְ ָדוִ ד ֶאת ַה ַּמ ְט ֲא ֵטא.
ְ
ּתֹורְך".
"ֹלא! ַהּיֹום ֵ
"ּתֹורְך!" ָצ ֲעקּו ָּדוִ ד וְ נָ ֳע ִמי וְ ֶה ֱע ִבירּו ֶאת ַה ַּמ ְט ֲא ֵטא זֶ ה לָ זֶ ה.
ֵ
"ּתֹורָך!"
ְ
רֹות ַח .וְ נָ ַפל ְּבקֹול ּגָ דֹול ַעל ָה ִר ְצ ָּפה!
לְ ֶפ ַתעָּ ,פגַ ע ַה ַּמ ְט ֲא ֵטא ַּב ִּסיר ָה ֵ
ַה ִּמכְ ֶסה ֶׁשּלֹו ִה ְתּגַ לְ ּגֵ ל ַּת ַחת ַה ַּס ָּפה .וְ ַה ָּמ ָרק? ַה ָּמ ָרק ַה ָּט ִעים נִ ְׁש ַּפְך ַעל
ָה ְר ָצפֹות .נִ ְב ֲהלּו ָּדוִ ד וְ נָ ֳע ִמיֵ ,ה ִרימּו ֶאת ַה ִּסיר וְ כִ ּסּו אֹותֹו ְּב ִמכְ ֶסה.

"מה ּנַ ֲע ֶׂשה?" ָׁש ֲאלּו זֶ ה ֶאת זֶ ה.
ַ
ּוס ָח ָבה וְ נִ ּקּו
יהם ְּדלִ י ְ
ּכּוח לָ ְקחּו ְׁשנֵ ֶ
ּובלִ י וִ ַ
ְּבלִ י ִריב ְ
ֶאת ַה ִּמ ְט ָּבח וְ ֶאת ְׁש ָאר ַח ְד ֵרי ַה ַּביִ ת.
"ּומה ִעם ַה ָּמ ָרק? ַמה ּנַ ֲע ֶׂשה ִעם ַה ָּמ ָרק?" ָׁש ַאל
ָ
ָּדוִ ד.
"נָ כִ ין ָמ ָרק ָח ָדׁשָּ ",פ ְס ָקה נָ ֳע ִמי.
יֹוד ִעים ֵאיְך ְמכִ ינִ ים ָמ ָרק!"
"א ָבל ֲאנַ ְחנּו ֹלא ְ
ֲ
אֹותּה".
"נֵ לֵ ְך לְ ַב ְתיָ ה ַה ְּשׁכֵ נָ ה וְ נִ ְׁש ַאל ָ

נִ ּגְ ׁשּו ָּדוִ ד וְ נָ ֳע ִמי ֶאל ַּב ְתיָ ה וְ ִס ְּפרּו לָ ּה ֶאת ּכָ ל
ּפּורםִ ,הנְ ֲהנָ ה
יבה לְ ִס ָ
ַמה ֶּשׁ ָּק ָרהַּ .ב ְתיָ ה ִה ְק ִׁש ָ
"א ֱעזֹר לָ כֶ ם ְּב ִׂש ְמ ָחה!" ִהיא
ֹאׁשּה ,וְ ָא ְמ ָרהֶ :
ְּבר ָ
ּוׁש ָאר יְ ָרקֹות ֶׁש ָהיּו
ּפּוחי ֲא ָד ָמהְּ ,ב ָצלִ ים ְ
יאה ֵמ ַה ְּמ ָק ֵרר ּגְ זָ ִריםַּ ,ת ֵ
הֹוצ ָ
ִ
יפה
הֹוס ָ
יתּהָ .עזְ ָרה לְ נָ ֳע ִמי וְ ָדוִ ד לְ ַקּלֵ ף ,לִ ְפרֹס וְ לַ ְחּתְֹך ֶאת ַהיְ ָרקֹותִ ,
ְּב ֵב ָ
יתּה.
יחה אֹותֹו ַעל ָה ֵאׁש וְ ָחזְ ָרה לְ ֵב ָ
ֶמלַ ח וְ ַת ְבלִ ינִ יםּ ,כִ ְּס ָתה ֶאת ַה ִּסירִ ,הּנִ ָ
יתּהָּ .פ ְת ָחה ֶאת ַה ֶּדלֶ ת וְ ִׂש ְמ ָחה
ֹלא ָע ַבר זְ ַמן ַרב וְ ָה ַר ָּבנִ ית ְּב ָרכָ ה ָׁש ָבה לְ ֵב ָ
ּומ ֻצ ְח ָצח לִ כְ בֹוד ַׁש ָּבתַ .על ָה ֵאׁש
ּגְ דֹולָ ה ִמּלְ ָאה ֶאת לִ ָּבּהַ .ה ַּביִ ת ָהיָ ה נָ ִקי ְ
ָע ַמד ִסיר ַה ָּמ ָרקַ .אְך ַמה ָּק ָרה לַ ָּמ ָרק? ֵריחֹו ָהיָ ה נָ ִעים ַאְך ׁשֹונֶ ה ִמ ָּת ִמיד...
לָ ְק ָחה ָה ַר ָּבנִ ית ּכַ ף ּגְ דֹולָ ה וְ ָט ֲע ָמה ֶאת ַה ָּמ ָרקַ .ה ָּמ ָרק ָהיָ ה ָט ִעיםַ ,אְך
יתי ַּב ַּביִ ת"...
"מ ֶּשׁהּו ָק ָרה ּכְ ֶׁשֹּלא ָהיִ ִ
ֹלא ָהיָ ה זֶ ה ַה ָּמ ָרק ֶׁש ִּב ְּשׁלָ ה ַהּב ֶֹקר! ַ

ּתֹודדּו ְּב ִפּנַ ת
ּובנָ ֳע ִמי ֶׁש ִה ְס ְ
יטה ְּב ָדוִ ד ְ
ָח ְׁש ָבה ָה ַר ָּבנִ ית לְ ַע ְצ ָמּהִ ,ה ִּב ָ
ַה ֶח ֶדרַ ,אְך ֹלא ָא ְמ ָרה לָ ֶהם ָּד ָברּ ,כִ י ֵה ִבינָ ה ֶׁש ֵהם ִמ ְצ ַט ֲע ִרים ,וְ ִת ְּקנּו ֶאת
ֲא ֶׁשר ִקלְ ְקלּו.
יעה ַה ָּשׁ ָעה לְ ַהכְ נִ יס ֶאת ַה ַּשׁ ָּבתִ .ה ְתיַ ְּשׁ ָבה ָה ַר ָּבנִ ית לְ יַ ד
ָה ֶע ֶרב יָ ַרדִ .הּגִ ָ
ּוב ְרכָ ה:
יה ֵ
יה ִּב ְׁש ֵּתי יָ ֶד ָ
אֹותםּ ,כִ ְּס ָתה ֶאת ֵעינֶ ָ
יקה ָ
נֵ רֹות ַה ַּשׁ ָּבתִ ,ה ְדלִ ָ
"ּברּוְך ַא ָּתהֲ ...א ֶׁשר ִק ְּד ָׁשנּו וְ ִצּוָנּו לְ ַה ְדלִ יק נֵ רֹות ַׁש ָּבתּ ",כְ ֶׁש ִּסּיְ ָמה,
ָ

ִה ְמ ִׁשיכָ ה לָ ֶׁש ֶבת ּולְ ִה ְת ַּפּלֵ ל לְ יַ ד ַהּנֵ רֹות ַהּדֹולְ ִקים.
יֹוׁש ֶבת לְ יַ ד נֵ רֹות ַה ַּשׁ ָּבתַ ,על ָמה ַא ְּת ִמ ְת ַּפּלֶ לֶ ת?"
"א ָּמא ,לָ ָמה ַא ְּת ֶ
ִ
ּומ ַב ֶּק ֶׁשת ֶׁש ַּת ְמ ִׁשיכּו לְ ִה ְתנַ ֵהג יָ ֶפה זֶ ה לָ זֶ הַּ ,ת ַעזְ רּו זֶ ה לָ זֶ ה,
"אנִ י ְמ ָב ֶרכֶ ת ְ
ֲ
ּומ ַב ֶּק ֶׁשת ַעל ּכָ ל ַעם יִ ְׂש ָר ֵאלֶׁ ,שּיִ זְ ּכּו
וְ ִתזְ ּכּו לְ ִמ ְצוֹות ַרּבֹותֲ .אנִ י ִמ ְת ַּפּלֶ לֶ ת ְ
טֹובה ,א ֶֹׁשר וְ לֵ ב ָׂש ֵמ ַח".
לִ ְב ִריאּות ָ

צרִיְך
ֹלא ָ
עֹוזְרִים
ּתָ מָר זַקְס

ירּוׁשלַ יִ ם ,לְ ִה ְת ַּפּלֵ ל ְּב ֵבית
ָ
יתן ָא ַהב לִ נְ ס ַֹע ִעם ַא ָּבא לִ
ֵא ָ
"א ִבי ָּדוִ ד"ֵּ ,בית ַהּכְ נֶ ֶסת ֶׁשּבֹו ִה ְת ַּפּלֵ ל וְ לָ ַמד ִמ ֵּדי
ַהּכְ נֶ ֶסת ָ
אּפח.
יֹוסף ַק ַ
יֹום ָה ַרב ֵ
יע לְ ֵבית ַהּכְ נֶ ֶסת.
יתן לְ ַהּגִ ַ
ְּב ַא ַחד ַהּיָ ִמים ִה ְק ִּדימּו ַא ָּבא וְ ֵא ָ
יע לְ ֵבית ַהּכְ נֶ ֶסת לִ ְפנֵ י ּכֻ ּלָ ם ,נִ ְהיֶ ה ָה ִראׁשֹונִ ים!"
"הּיֹום נַ ּגִ ַ
ַ
יתן.
ָׂש ַמח ֵא ָ
טּוח ּכְ לָ ל
"אְך ֵאינִ י ָּב ַ
"ה ָּשׁ ָעה ָאכֵ ן ֻמ ְק ֶּד ֶמתָ ",א ַמר ַא ָּבאַ ,
ַ
ּוכְ לָ ל ֶׁשּנִ ְהיֶ ה ָה ִראׁשֹונִ ים".
יתן.
אֹותנּו?" ִה ְת ַּפּלֵ א ֵא ָ
"מי יָ כֹול לְ ַה ְק ִּדים ָ
ִ
יע ִראׁשֹון".
אּפחְּ ,בכָ ל ּב ֶֹקר הּוא ַמּגִ ַ
"ה ַרב ַק ַ
ָ
יתן ֶאל ֵּבית ַהּכְ נֶ ֶסת הּוא ָר ָאה ֶׁש ַא ָּבא ָצ ַדק.
ּכְ ֶׁשּנִ כְ נַ ס ֵא ָ
הֹוציא ֵמ ָה ָארֹון ֶׁש ְּב ֶעזְ ַרת ַהּנָ ִׁשים
אּפח ּכְ ָבר ִסּיֵ ם לְ ִ
ָה ַרב ַק ַ
אֹותם לְ יַ ד ּכִ ְסאֹות
יח ָ
ּדּורים וְ ִס ְפ ֵרי ַהּגְ ָמ ָרא ,וְ ִהּנִ ַ
ֶאת ַה ִּס ִ
ַה ִּמ ְת ַּפּלְ לִ ים.

אֹותם לְ ַב ְּדָך?" ָׁש ַאל
ּדּוע ַא ָּתה ְמ ַחּלֵ ק ָ
"ה ְּס ָפ ִרים ּכְ ֵב ִדיםַ .מ ַ
ַ
יתן ֶאת ָה ַרב.
ֵא ָ
"אנִ י ֹלא זָ קּוק לְ ֶעזְ ָרהָ ",ענָ ה ָה ַרב ְּב ִחּיּוְך.
ֲ
ּומלַ ֵּמד
לֹומד ְ
עֹובד ְּב ֶמ ֶׁשְך ָׁשעֹות ַרּבֹותֵ ,
ֵ
"א ָבל ַא ָּתה
ֲ
כֹותב ְס ָפ ִריםּ ,גַ ם עֹונֶ ה לְ כָ ל ָה ֲאנָ ִׁשים ֶׁשּפֹונִ ים ֵאלֶ יָך
וְ ֵ
ִּב ְׁש ֵאלֹות".
"אין לְ ָך עֹוזְ ִרים?" ִה ְת ַּפּלֵ א ַא ָּבא.
ֵ
"יֵ ׁש לִ י עֹוזְ ִרים!"
יעים?"
"מי ֵהם ָהעֹוזְ ִרים ֶׁשּלְ ָך? ָמ ַתי ֵהם ַמּגִ ִ
ִ
"הם ּכָ אן".
ֵ
יתן ָס ִביב.
ֵאיפֹה ֵהם?" ִה ְס ַּתּכְ לּו ַא ָּבא וְ ֵא ָ
"ה ֵעינַ יִ ם ֶׁשּלִ יָ ,ה ָאזְ נַ יִ ם ֶׁשּלִ י,
"הם ּכָ אן ִא ִּתיִ ",חּיֵ ְך ָה ַרבָ ,
ֵ
ּטֹובים
ַהּיָ ַדיִ ם ֶׁשּלִ יַ ,ה ִּמ ְׁש ָק ַפיִ ם ֶׁשּלִ יֵ .הם ָהעֹוזְ ִרים ַה ִ
יֹותר!"
ְּב ֵ

ּפּורים
ְּבגַ ן ִאילָ נָ ה ַה ִּשׂ ְמ ָחה ָהיְ ָתה ּגְ דֹולָ ה ַ -חג ִ
ּובא .לְ יַ ד ֻׁשלְ ָחנֹות יָ ְׁשבּו נֹגַ ּה ,נָ ָדבִׁ ,ש ָירה
ָק ֵרב ָ
ּומ ֵּסכֹות ,וְ ִק ְּשׁטּו ֶאת
יצנִ ים ַ
יעדִ ,ה ְד ִּביקּו לֵ ָ
וַ ֲא ִב ָ
לֹוחי ָמנֹות.
ַה ַּסלְ ִסּלֹות לְ ִמ ְׁש ֵ
פּורים?" ָׁש ֲאלָ ה ִאילָ נָ ה
"לְ ָמה ִּת ְת ַח ְּפׂשּו ְּב ִ
יפה עֹוד ֶּד ֶבק לַ ְמכָ ל ַה ָּק ָטן ֶׁש ָע ַמד
הֹוס ָ
ַהּגַ ּנֶ נֶ ת ,וְ ִ
ַעל ַה ֻּשׁלְ ָחן.
"אנִ י ֶא ְת ַח ֵּפׂש לְ ַמלְ ּכַ ת ֶא ְס ֵּתר!" ִהכְ ִריזָ ה ִׁש ָירה.
ֲ
"אנִ י  -לְ ִאינְ ְּדיָ אנִ י!" ָא ַמר נָ ָדב.
ֲ
יפה נֹגַ ּה.
הֹוס ָ
ׁשֹוט ֶרתִ "...
"אנִ י ֶא ְהיֶ ה ֶ
ֲ
יעד" ,לְ ָמה
"וְ ַא ָּתה?" ָׁש ֲאלּו נֹגַ ּה וְ נָ ָדב ֶאת ֲא ִב ָ
ִת ְת ַח ֵּפׂש?"
יעד.
"ֹלא ְמגַ ּלֶ ה וְ ֹלא ְמגַ ּלֶ הָ "...ענָ ה ֲא ִב ָ
"זֶ ה ֹלא הֹוגֵ ן! ֲאנַ ְחנּו ּגִ ּלִ ינּו לְ ָך לְ ָמה נִ ְת ַח ֵּפׂש!"
יעד,
"ֹלא ְמגַ ּלֶ ה וְ ֹלא ְמגַ ּלֶ הֵ "...ה ִׁשיב ֲא ִב ָ
ּפּורים".
"ּת ְצ ָט ְרכּו לְ ַחּכֹות לִ ְמ ִס ַּבת ִ
ִ
ֶ"ר ֶמז ָק ָטן?" ִּב ְּק ָׁשה נֹגַ ּה.
"טֹובַ ,רק ֶר ֶמז ֶא ָחד .זֹו ִּת ְהיֶ ה ַּת ְחּפ ֶֹׂשת ּכְ מֹו
יעד.
ֶׁש ָהיְ ָתה לְ ַא ְריֵ ה וְ נָ ֳע ִמיֵ ",ה ִׁשיב ֲא ִב ָ
"ּכְ מֹו ֶׁש ָהיָ ה לְ ִמי?" ָׁש ֲאלָ ה ִׁש ָירה.

ּתַ חְּפֹוׂשֹות
לְפּורִים
ּתָ מָר זַקְס

"א ְריֵ ה וְ נָ ֳע ִמי ֵהם ַהיְ לָ ִדים ֶׁשל ָה ַרב וְ ָה ַר ָּבנִ ית
ַ
אּפח .לִ ְפנֵ י ַה ְר ֵּבה ָׁשנִ יםּ ,כְ ֶׁש ֵהם עֹוד ָהיּו
ַק ַ
ְק ַטּנִ יםִ ,א ָּמא ֶׁשּלִ י ָהיְ ָתה ָאז ַרק יַ לְ ָּדה וְ ִהיא ּגָ ָרה
ַּב ַּביִ ת ֶׁשּלְ יָ ָדםִ .היא ִס ְּפ ָרה
לִ י ֶׁש ְּבכָ ל ָׁשנָ ה ָח ַׁשב ָה ַרב
ַעל ַּת ְחּפ ֶֹׂשת ְמיֻ ֶח ֶדת".
"מ ַענְ יֵ ן ְמאֹד! לְ ָמה
ְ
ִה ְת ַח ְּפׂשּו יַ לְ ֵדי ָה ַרב?"
ָׁש ֲאלָ ה ִאילָ נָ ה ַהּגַ ּנֶ נֶ ת.
"ּפ ַעם ַא ַחת ֵהם ִה ְת ַח ְּפׂשּו
ַ
רּוריםִ .ה ְד ִּביקּו ֲהמֹון
לְ ֻק ְפ ַסת ּגַ ְפ ִ
צּורת ֻק ְפ ָסה,
רּורים לְ ֶבגֶ ד ְּב ַ
ֲהמֹון ּגַ ְפ ִ
ְּב ַפ ַעם ַא ֶח ֶרת ֵהכִ ינּו לָ ֶהם ָה ַרב
וְ ָה ַר ָּבנִ ית ַּת ְחּפ ֶֹׂשת ֶׁשל ַמ ְדּגֵ ָרה".
"מה
"מ ְדּגֵ ָרה?!" ֻה ְפ ְּתעּו נֹגַ ּה וְ נָ ָדבַ ,
ַ
ּזֹו ַמ ְדּגֵ ָרה ִּבכְ לָ ל?"
"מ ְדּגֵ ָרהִ ",ה ְס ִּב ָירה
ַ

ׁשֹומ ִרים ַעל
ְ
ִאילָ נָ ה ַהּגַ ּנֶ נֶ ת" ,זֶ הּו ָמקֹום ֶׁשּבֹו
אֹותם ַעד ֶׁשּיִ ָּב ְקעּו ֵמ ֶהם
ּומ ַח ְּמ ִמים ָ
יצים ְ
ַה ֵּב ִ
רֹוחים".
ֶא ְפ ִ
"א ָבל ֵאיְך ִמ ְת ַח ְּפ ִׂשים לְ ַמ ְדּגֵ ָרה?!" ִה ְת ַּפּלְ ָאה
ֲ
ִׁש ָירה.
"ּב ֱא ֶמת ֵאיְך?" ָׁש ֲאלָ ה נֹגַ ּה.
ֶ
אּפח ָא ַהב לִ ְׁשּתֹות
"א ָּמא ֶׁשּלִ י ִס ְּפ ָרה ֶׁש ָה ַרב ַק ַ
ִ
יצה ְׁשנֵ י
יצה ְט ִרּיָ ה .הּוא נָ ַקב ַּב ֵּב ָ
ְּבכָ ל יֹום ֵּב ָ
ֹאׁשּה וְ ַא ַחד
ח ִֹרים ְק ַטנְ ַטּנִ ים ֶ -א ָחד ְּבר ָ
יצה,
יתּה .לְ ַא ַחר ֶׁש ָּשׁ ָתה ֶאת ַה ֵּב ָ
ְּב ַת ְח ִּת ָ
ּפּורים
יקה .לִ ְפנֵ י ִ
ָׁש ַמר ֶאת ַה ְּקלִ ָּפה ָה ֵר ָ
ָהיּו ָּבא ֶֹסף ֶׁשּלֹו ַה ְר ֵּבה ְקלִ ּפֹות ְׁשלֵ מֹות
יצים.
ֶׁשל ֵּב ִ
יצה,
צּורת ֵּב ָ
ָה ַר ָּבנִ ית ָּת ְפ ָרה ֶּבגֶ ד ָארְֹך ְּב ַ
יצים ּכְ מֹו ֲחרּוזִ ים,
ִה ְׁש ִחילָ ה ֶאת ּכָ ל ַה ֵּב ִ
וְ ֵהכִ ינָ ה ֵמ ֶהם ַׁש ְר ְׁש ָראֹות.
יצים.
ַעל ַה ַּת ְחּפ ֶֹׂשת ָּתלּו ֶאת ַמ ְחרֹוזֹות ַה ֵּב ִ
ּכֹובעָ ,עלָ יו ָּת ְפרּו ֻּב ָּבה ְּד ֻמּיַ ת
לָ רֹאׁש ֵהכִ ינּו ַ
ַּת ְרנְ גֹלֶ ת".
"זֹו וַ ַּדאי ָהיְ ָתה ַּת ְחּפ ֶֹׂשת ְמיֻ ֶח ֶדת!" ִה ְתלַ ֲה ָבה
ִׁש ָירה.

"ח ָבלַ ,מ ָּמׁש ֲח ָבל ֶׁש ֲאנַ ְחנּו ֹלא ָר ִאינּו ֶאת
ֲ
אּפח
ַה ַּת ְחּפֹוׂשֹות ֶׁש ֵהכִ ינּו ָה ַרב וְ ָה ַר ָּבנִ ית ַק ַ
לַ יְ לָ ִדים ֶׁשּלָ ֶהםָ ",א ְמרּו נָ ָדב וְ נֹגַ ּה ְּב ַצ ַער.
"אז לְ ָמה ַא ָּתה ִמ ְת ַח ֵּפׂש? ֵאיזֹו ַּת ְחּפ ֶֹׂשת ַא ָּתה
ָ
רּורים? ַמ ְדּגֵ ָרה?"
ָּב ַח ְר ָּת ֻ -ק ְפ ַסת ּגַ ְפ ִ
"חּכּו
יעדַ ,
"ֹלא ְמגַ ּלֶ ה וְ ֹלא ְמגַ ּלֶ הָ "...א ַמר ֲא ִב ָ
לַ ְּמ ִס ָּבה וְ ִת ְראּו".
יעד לַ ּגַ ןִּ ,ב ְּקׁשּו ִמ ֶּמּנּו
יע ֲא ִב ָ
ְּבכָ ל יֹוםּ ,כְ ֶׁש ִהּגִ ַ
פּורים.
ַה ֲח ֵב ִרים ֶׁשּיְ גַ ּלֶ ה לָ ֶהם לְ ָמה יִ ְת ַח ֵּפׂש ְּב ִ
ׁשּובה:
אֹותּה ַה ְּת ָ
יעד ֶאת ָ
ְּבכָ ל יֹום ָענָ ה לָ ֶהם ֲא ִב ָ
"ֹלא ְמגַ ּלֶ ה וְ ֹלא ְמגַ ּלֶ הַ ...חּכּו לַ ְּמ ִס ָּבה וְ ִת ְראּו".
יע יֹום ַה ְּמ ִס ָּבה.
סֹוף סֹוף ִהּגִ ַ
ִראׁשֹונִ ים ִהּגִ יעּו נֹגַ ּה וְ נָ ָדב,
לֹוחי ָמנֹות לַ ֲח ֵב ִרים.
יהם ִמ ְׁש ֵ
ִּב ֵיד ֶ
יהם נִ כְ נְ ָסה ּגַ ם ִׁש ָירה.
ַא ֲח ֵר ֶ
"אילּו ַּת ְחּפֹוׂשֹות יָ פֹות! ֲאנִ י ֹלא
ֵ
יחה
ַמּכִ ָירה ֶא ְתכֶ ם וְ ֹלא ַמ ְצלִ ָ
יהם
לְ זַ הֹות ֶא ְתכֶ ם!" ִחּיְ כָ ה ֲאלֵ ֶ
ְמ ֻח ֶּפ ֶׂשת
ַהּגַ ּנֶ נֶ ת,
ִאילָ נָ ה
לְ ִתינ ֶֹקת.
יע?" ָׁש ֲאלָ ה
יעד ּכְ ָבר ִהּגִ ַ
"א ִב ָ
ֲ
"אנִ י ַס ְק ָרנִ ית לִ ְראֹות ֶאת
ִׁש ָירהֲ ,
ַה ַּת ְחּפ ֶֹׂשת ֶׁשּלֹו".

"ּגַ ם ֲאנִ יָ ".א ְמרּו נֹגַ ּה וְ נָ ָדב יַ ְח ָּדו.
יעד
יעדִ ,חּכּו וְ ִחּכּוַ ,אְך ֲא ִב ָ
ִחּכּו ּכֻ ּלָ ם לַ ֲא ִב ָ
ַה ְמ ֻח ָּפׂש  -לַ ּגַ ן ֹלא נִ כְ נַ ס!
"ׁש ִאם
חֹוׁש ֶׁשתָ ",א ְמ ָרה ִאילָ נָ ה ַה ִּתינ ֶֹקתֶ ,
"אנִ י ֶ
ֲ
יע עֹוד ְמ ַעט ,נִ ְצ ָט ֵרְך לְ ַה ְת ִחיל
יעד ֹלא יַ ּגִ ַ
ֲא ִב ָ
ֶאת ַה ְּת ִפּלָ ה וְ ַה ְּמ ִס ָּבה ִּבלְ ָע ָדיו".
יסה ְמ ַצלְ ֵצל .אּולַ י זֶ ה
ֶ"רגַ עַ ,ה ַּפ ֲעמֹון ַּבּכְ נִ ָ
יעד?" ָׂש ְמ ָחה נֹגַ ּה.
ֲא ִב ָ
רֹואה ָׁשם ַאף ֶא ָחדָ ",א ְמ ָרה ִׁש ָירה
"אנִ י ֹלא ָ
ֲ
ֶׁש ָע ְמ ָדה לְ יַ ד ַה ַחּלֹון.

"יֵ ׁש ָׁשם ֵעץ ָח ָדׁשָ ",א ְמ ָרה נֹגַ ּה ֶׁשּנֶ ֶע ְמ ָדה לְ יָ ָדּה,
יסה.
יטה ֶאל ַׁש ַער ַהּכְ נִ ָ
וְ ִה ִּב ָ
"עץ? לְ יַ ד ַה ַּשׁ ַער?"
ֵ
"ּכֵ ןֵ ,עץ ָח ָדׁש!" ָצ ַחק נָ ָדב.
"איְך יָ כֹול לִ ְהיֹות ֶׁש ְּבלַ יְ לָ ה ֶא ָחד ָצ ַמח לֹו
ֵ
ֵעץ לְ יַ ד ַה ַּשׁ ַער ,וְ ֹלא ְס ָתם ֵעץ! ֵ -עץ ֶׁשהֹולֵ ְך
ּומ ַד ֵּבר!" ִחּיְ כָ ה ִאילָ נָ ה ַהּגַ ּנֶ נֶ ת.
ְ
יעד ,הּוא ִה ְת ַח ֵּפׂש לְ ֵעץ!" ָק ְראּו ּכֻ ּלָ ם
"זֶ הּו ֲא ִב ָ
ְּב ִׂש ְמ ָחה.
יעד" ,זֹו ַּת ְחּפ ֶֹׂשת ֶׁש ִה ְמ ִציא
"נָ כֹוןָ ",צ ַחק ֲא ִב ָ
ָה ַרבִ .א ָּמא ָּת ְפ ָרה לִ י ֲענָ ִפים
וְ ָעלִ ים ַעל ַה ֻחלְ ָצה וְ ַה ִּמגְ ַּב ַעת,
ְּב ִדּיּוק ּכְ מֹו ַה ַּת ְחּפ ֶֹׂשת ֶׁש ֵהכִ ינּו
ָה ַרב וְ ָה ַר ָּבנִ ית לַ יְ לָ ִדים ֶׁשּלָ ֶהם,
ַא ְריֵ ה וְ נָ ֳע ִמי".
הּודי,
"א ְס ֵּתר ַה ַּמלְ ּכָ הָ ,מ ְר ְּדכַ י ַהּיְ ִ
ֶ
ׁשֹוט ֶרת נִ כְ ֶּב ֶדת ,וְ כֵ ןּ ,גַ ם ַא ָּתה,
ֶ
יע זְ ַמן לְ ַס ֵּדר
ֵעץ יָ רֹק וְ ָק ָטן ִ -הּגִ ַ
ֶאת ַהּגַ ן ,לְ ִה ְת ַּפּלֵ ל וְ לַ ְחּגֹג ֶאת
ּפּוריםָ ".א ְמ ָרה ִאילָ נָ ה
ִ
ַחג
"ה ִּתינ ֶֹקת" ,וְ ֵה ֵחּלָ ה לָ ִׁשיר:
ַ
"וְ נַ ֲהפְֹך ,וְ נַ ֲהפְֹך ...וְ נַ ֲהפְֹך הּוא"...
יה
וְ כָ ל יַ לְ ֵדי ַהּגַ ן ִה ְצ ָט ְרפּו ֵאלֶ ָ
ּוב ִׂש ְמ ָחה.
ּכֻ ּלָ ם ְּב ִׁש ָירה ְ

יֹוסף וְ ֶעזְ ִרי ִמ ֵּבית ַה ִּמ ְד ָרׁש,
לִ ְפנֹות ֶע ֶרבּ ,כְ ֶׁש ָחזְ רּו ֵ
יֹוסף
חֹורה ֶאת ַּד ְרּכָ םֵ .
ּוׁש ָ
ּפּוׁשית ְק ַטּנָ ה ְ
ָח ְצ ָתה ִח ִ
ּפּוׁשית ֶׁש ָר ָצה ִּבזְ ִריזּות ַעל
וְ ֶעזְ ִרי ָע ְקבּו ַא ֲח ֵרי ַה ִח ִ
ַהחֹול ָה ַרְך ֶׁש ְּב ַצד ַה ֶּד ֶרְך.

קפְסַת
ֻ
חרָקִ ים
ה ֲ
ַ
ּתָ מָר זַקְס

אֹותּה
יח ָ
ּפּוׁשית וְ ִהּנִ ַ
ּכֹופףֵ ,ה ִרים ֶאת ַה ִח ִ
יֹוסף ִה ְת ֵ
ֵ
ַעל ּגַ ב יָ דֹו.
"ח ָר ִקים ֲעלּולִ ים
ּופ ַסע ְׁשנֵ י ְצ ָע ִדים לְ ָאחֹורֲ ,
עֹוׂשה!" ָק ָרא ֶעזְ ִרי ָ
"מה ַא ָּתה ֶ
ָ
לִ ְהיֹות ְמ ֻסּכָ נִ ים!"
יֹוסףִ ,ה ְּס ָסה לְ ֶרגַ עַ ,א ַחר ּכָ ְך ֵה ֵחּלָ ה
ּפּוׁשית ָע ְמ ָדה ַעל ּכַ ף יָ דֹו ֶׁשל ֵ
ַה ִח ִ
עֹופ ָפה וְ נֶ ֶעלְ ָמה.
לִ ְצעֹד לְ א ֶֹרְך זְ רֹועֹו ,וְ ָאז ,לְ ֹלא ּכָ ל ַאזְ ָה ָרה ִ -ה ְת ְ

יהםֲ ,אנִ י ֲאלַ ֵּמד
"נּוכַ ל לְ ִה ְתּבֹונֵ ן ָּב ֶהם וְ לִ לְ מֹד ֲעלֵ ֶ
אֹותיּ .כָ ְך ֵּת ַדע ֵמ ֵאילּו
אֹותָך ּכְ מֹו ֶׁש ַּס ָּבא יִ ְחיָ א לִ ֵּמד ִ
ְ
יֹוסף.
ִמינִ ים ֶׁשל ֲח ָר ִקים ָצ ִריְך לְ ִהּזָ ֵהרֵ ",ה ִׁשיב ֵ

ֶעזְ ִרי ָח ַׁשׁשַ ,אְך ָה ַר ְעיֹון לֶ ֱאסֹף ֲח ָר ִקים וְ לִ לְ מֹד
יֹוסף
יהםָ ,מ ָצא ֵחן ְּב ֵעינָ יו ְמאֹד .הּוא ִהּכִ יר ֶאת ֵ
ֲעלֵ ֶ
יהם ֲח ָר ִקים ִמּסּוגִ ים
וְ ָס ַמְך ָעלָ יו ֶׁשּיֵ ַדע לְ ִה ָּשׁ ֵמר ּולְ ִהּזָ ֵהר .יַ ַחד ִח ְּפׂשּו ְׁשנֵ ֶ
אֹותם ְּב ֻק ְפ ָסה ְמיֻ ֶח ֶדתְּ .בכָ ל יֹוםַ ,א ֲח ֵרי
ָ
אֹותם וְ ָׁש ְמרּו
ָ
ׁשֹונִ ים ,לָ כְ דּו
ֶׁש ָחזְ רּו יַ ַחד ִמ ֵּבית ַה ִּמ ְד ָרׁשִ ,ה ְתּבֹונְ נּו ַּב ֲח ָר ִקים ֶׁש ָא ְספּוָּ ,ב ְדקּו ָמה ֵהם
ּדֹומים זֶ ה
ּומ ְת ַח ְּפ ִרים ַּבחֹולְּ ,ב ָמה ֵהם ִ
יצד ֵהם ִמ ְת ַק ְּד ִמים ִ
אֹוכְ לִ יםּ ,כֵ ַ
ּוב ָמה ֵהם ׁשֹונִ ים זֶ ה ִמּזֶ ה.
לָ זֶ ה ְ
"יֹוסףִּ ,ת ְר ֶאה ,לְ ֵחלֶ ק ֵמ ַה ֲח ָר ִקים ֶׁש ָּת ַפ ְסנּו יֵ ׁש ְׁשנֵ י זּוגֹות ֶׁשל ּכְ נָ ַפיִ ם".
ֵ

אֹותנּו ֶאת ַה ָּפסּוק' :וְ נִ ְש ַׁמ ְר ֶּתם ְמאֹד
ָ
ּמֹורי לִ ֵּמד
"א ָּתה ֹלא זֹוכֵ ר ֶׁש ַה ִ
ַ
ּש ֶמר
אֹומר לְ ָך ּכָ ל ַהּזְ ַמן'ִ :ה ָ ׁ
אֹותָך וְ ֵ
לְ נַ ְפשֹ ֵׁתיכֶ ם'? ּגַ ם ַס ָּבא ֶׁשּלְ ָך ַמזְ ִהיר ְ
שָך ְמאֹד'!"
נַפ ְ ׁ
שמֹר ְ
לְ ָך ּו ְ ׁ

"ּבֹא נִ ְסּפֹר ּכַ ָּמה ַרגְ לַ יִ ם יֵ ׁש לָ ֶהם!"

יֹוד ַע לְ ִהּזָ ֵהרֲ .אנִ י ַמּכִ יר
"אנִ י נִ ְׁש ָמר וְ ֵ
יֹוסף ֶאת ֶעזְ ִריֲ ,
יע ֵ
"אל ִּת ְפ ַחדִ ",ה ְרּגִ ַ
ַ
ּפּוׁשית זֹו ֵאינָ ּה ְמ ֻסּכֶ נֶ ת".
סּוגִ ים ַר ִּבים ֶׁשל ֲח ָר ִקיםִ ,ח ִ

ֹלׁשה זּוגֹות ֶׁשל
"ׁשׁש ַרגְ לַ יִ םְ .מ ַענְ יֵ ן ,לְ כָ ל ַה ֲח ָר ִקים ֶׁש ָּת ַפ ְסנּו יֵ ׁש ְׁש ָ
ֵ
יאה.
ַרגְ לַ יִ ם!" ָא ַמר ֶעזְ ִרי ִּב ְפלִ ָ

יֹוד ַע?" ָׁש ַאל ֶעזְ ִרי.
"איְך ַא ָּתה ֵ
ֵ

אֹותי ֶׁשּלְ כָ ל ָח ָרק וְ ָח ָרק יֵ ׁש סּוג
"ס ָּבא לִ ֵּמד ִ
יֹוסףַ ,
יֹוד ַעָ ",א ַמר ֵ
"א ָּתה ֵ
ַ
חֹורּיֹות
ׁשֹונֶ ה ֶׁשל ַרגְ לַ יִ םִ .הּנֵ הִּ ,ת ְס ַּתּכֵ ל  -לֶ ָחגָ ב ַהּזֶ ה יֵ ׁש ַרגְ לַ יִ ם ֲא ִ
יצה ,לְ זֶ ה ַ -רגְ לַ יִ ם ֶׁש ֻּמ ְת ָאמֹות לַ ֲח ִפ ָירה ְּבחֹולּ ,ולְ זֶ ה -
ֶׁש ֻּמ ְת ָאמֹות לִ ְק ִפ ָ
יצה".
ַרגְ לַ יִ ם ֶׁש ֻּמ ְת ָאמֹות לְ ִר ָ

אֹותי .יֵ ׁש סּוגִ ים ַר ִּבים ֶׁשל ֲח ָר ִקים".
"ס ָּבא יִ ְחיָ א ְמלַ ֵּמד ִ
ַ
"א ָּתה ַמּכִ יר ֶאת ּכָ ל ַהּסּוגִ ים וְ ַה ִּמינִ ים ֶׁשל ַה ֲח ָר ִקים?" ִה ְת ַּפּלֵ א ֶעזְ ִרי.
ַ
רֹוצה ֶׁשּנִ ְתּפֹס וְ נֶ ֱאסֹף
"ֹלא! ַמה ִּפ ְתאֹם ,יֵ ׁש ֲהמֹון ֲהמֹון סּוגִ ים ֶׁשל ֲח ָר ִקיםֶ .
ֲח ָר ִקים יַ ַחד?"
אֹותם?" ָׁש ַאל ֶעזְ ִרי.
"מה ּנַ ֲע ֶׂשה ִא ָּתם? לָ ָּמה ֶׁשּנֶ ֱאסֹף ָ
ַ

"א ַהה ,לַ ְמרֹות זֹאתֹ ,לא ּכָ ל ַה ֲח ָר ִקים ְמ ֻסּגָ לִ ים לָ עּוף".
ַ

יֹוסף וְ ֶעזְ ִרי ְּד ָב ִרים ֲח ָד ִׁשים ַעל ַה ֲח ָר ִקים ֶׁש ָא ְספּוַ ,עד
ְּבכָ ל יֹום ּגִ ּלּו ֵ
אֹותם לַ ָח ְפ ִׁשי.
יע ַהּזְ ַמן לְ ַׁש ְח ֵרר ָ
ֶׁש ְּב ַא ַחד ַהּיָ ִמים ֶה ְחלִ יטּו ֶׁש ִהּגִ ַ
יֹוסף וְ לָ ַחׁש ְּד ַבר ָמה ַעל ָאזְ נֹו ֶׁשל ֶעזְ ִריֶ .עזְ ִרי ִה ְק ִׁשיב
"יֵ ׁש לִ י ַר ְעיֹוןָ ",א ַמר ֵ

ְּברֹב ֶק ֶׁשבָ ,צ ַחק לְ ִמ ְׁש ַמע ַה ְּד ָב ִרים ,וְ ִהנְ ֵהן ְּברֹאׁשֹו לְ אֹות ֶׁשהּוא ַמ ְסּכִ ים
ִעם ָה ַר ְעיֹון.
יהם ִעם ֻק ְפ ַסת ַה ֲח ָר ִקים לְ ֵבית ַה ִּמ ְד ָרׁש.
לְ ָמ ֳח ָרת ַּבּב ֶֹקר ִהּגִ יעּו ְׁשנֵ ֶ
יבם ּכָ ל
טֹופפּו ְס ִב ָ
ִמּיָ ד ִה ְצ ְ
ַה ֲח ֵב ִריםַ ,ס ְק ָרנִ ים לִ ְראֹות
ָמה ֵה ִביאּו ִא ָּתם ַּב ֻּק ְפ ָסה.
"איזֹו ֻק ְפ ָסה ּגְ דֹולָ ה!"
ֵ
"מה ּיֵ ׁש לָ כֶ ם ָׁשם?"
ַ
"ּת ְפ ְּתחּו
ִ
ִּב ְּקׁשּו ּכֻ ּלָ ם.

ֶאת

ַה ֻּק ְפ ָסה!"

יֹוסף וְ ֶעזְ ִרי ִחּיְ כּו זֶ ה לָ זֶ ה ,וְ ָאז,
ֵ
לֹומר
ּובלִ י ַ
לְ ֹלא ּכָ ל ַאזְ ָה ָרה ְ
יֹוסף ֶאת ַה ֻּק ְפ ָסה
יח ֵ
ִמּלָ הִ ,הּנִ ַ
ּופ ַתח
יסה ָ
לְ יַ ד ֶּדלֶ ת ַהּכְ נִ ָ
אֹותּה לִ ְרוָ ָחהַ .ה ֲח ָר ִקים
ָ
ֶׁש ְּבתֹוְך ַה ֻּק ְפ ָסה ֹלא ִה ְּססּו
חּוצה.
ּומ ֲהרּו לִ ְבר ַֹח ַה ָ
לְ ֶרגַ ע ִ
יֹוצ ִאים ִמן ַה ֻּק ְפ ָסה,
יֹוסף וְ ֶעזְ ִרי ֶאת ַה ֲח ָר ִקים ְ
ּכְ ֶׁש ָראּו ַה ֲח ֵב ִרים ֶׁשל ֵ
ּומ ֲהרּו ּגַ ם ֵהם לִ ְבר ַֹח ֵמ ַהּכִ ָּתה.
נִ ְב ֲהלּו ִ
יֹום ָע ַבר וְ עֹוד יֹוםַ ,ה ַּקיִ ץ ָחלַ ףַ ,הח ֶֹרף נִ גְ ַמר ,וְ ִהּנֵ ה ָחלְ ָפה לָ ּה ָׁשנָ ה ֵמ ָאז
יֹוסף וְ ֶעזְ ִרי ֶאת ַה ֲח ָר ִקים ַּבּכִ ָּתה.
ִׁש ְח ְררּו ֵ
יהם ְּב ֵבית ַה ִּמ ְד ָרׁש וְ לָ ְמדּו ִּב ְׁש ִק ָידהָ ,ר ָאה
ְּב ַא ַחד ַהּיָ ִמיםּ ,כְ ֶׁשּיָ ְׁשבּו ְׁשנֵ ֶ
קּורים ְּב ִפּנַ ת ַה ֶח ֶדרָ ,קרֹוב
יׁשה ּגְ דֹולָ ה טֹווָ ה ִ
ֶעזְ ִרי ַעל ַה ִּקיר מּולֹו ַעּכָ ִב ָ
לַ ִּת ְק ָרה.

יׁשה.
יע ַעל ָה ַעּכָ ִב ָ
"יֹוסףַ ,ה ֵּבט לְ ָׁשם!" ָא ַמר ֶעזְ ִרי וְ ִה ְצ ִּב ַ
ֵ
יֹוסף.
"איפֹה? לְ ָאן?" ָׁש ַאל ֵ
ֵ
יׁשה ּגְ דֹולָ ה .אּולַ י נְ גַ ֵּדל
"ׁשם לְ ַמ ְעלָ הַּ ,ב ִּפּנָ הֵ ,מ ַעל ַה ַחּלֹון יֶ ְׁשנָ ּה ַעּכָ ִב ָ
ָ
אֹותּה ּכְ מֹו ֶׁשּגִ ַּדלְ נּו ֶאת
ָ
ַה ֲח ָר ִקים ַּב ָּשׁנָ ה ֶׁש ָע ְב ָרה?"
יע ֶעזְ ִרי.
ִה ִּצ ַ
"אנִ י ְמ ַקּוֶה ֶׁשּיִ ְהיֶ ה לִ י זְ ַמן",
ֲ
לֹומד ַעכְ ָׁשו
"אנִ י ֵ
יֹוסףֲ ,
ָא ַמר ֵ
ִעם ַס ָּבא ֶׁשּלִ י ְּד ָב ִרים ַר ִּבים".
מֹורי
ִ
לֹומד ִעם
ֵ
"מה ַא ָּתה
ָ
יִ ְחיָ א?" ִה ְת ַענְ יֵ ן ֶעזְ ִרי.
אֹותי לְ ָהכִ ין ֶאת
"ס ָּבא ְמלַ ֵּמד ִ
ַ
יבת
ַה ְּקלָ ף וְ ֶאת ַה ְּדיֹו לִ כְ ִת ַ
תֹורהְּ .בכָ ל
ָ
ְמזּוזֹות וְ ִס ְפ ֵרי
לֹומד ִאּתֹו
ֵ
ֶע ֶרב ֲאנִ י ּגַ ם
ֲהלָ כֹות וְ ִדינִ ים ִמּתֹוְך ֵס ֶפר
תֹורה' ֶׁשל ָה ַר ְמ ָּב"ם",
ִ'מ ְׁשנֵ ה ָ
לֹומד לְ ָהכִ ין ַׁש ְר ְׁש ָראֹות,
ּצֹורףֲ ,אנִ י ֵ
הּודה יְ ִמינִ י ַה ֵ
"א ֶצל ָה ַרב יְ ָ
יֹוסףֵ ,
ָא ַמר ֵ
בּוע ַה ָּבא ֵאלֵ ְך לְ ַסאּלַ ם ַהּנַ ּגָ ר .הּוא
ַט ָּבעֹות וַ ֲעגִ ילִ ים ִמּכֶ ֶסף וְ זָ ָהבְּ .ב ָׁש ַ
אֹותי לְ ָהכִ ין ְמגֵ רֹות ,לְ נַ ֵּסר וְ לִ ְתק ַֹע ַמ ְס ְמ ִרים ְּבלִ י לִ ְסּדֹק ֶאת ָה ֵעץ".
יְ לַ ֵּמד ִ
לֹומד ֲהמֹון ְּד ָב ִריםֶ .א ְׂש ַמח ְמאֹד ִאם
"א ָּתה ֵ
צֹודקָ ",א ַמר ֶעזְ ִריַ .
"א ָּתה ֵ
ַ
נּוכַ ל ׁשּוב לֶ ֱאסֹף ֲח ָר ִקיםֶ ,א ְפ ָׁשר לִ לְ מֹד ֵמ ֶהם ְּד ָב ִרים ַר ִּבים".
יׁשה לְ ִה ְתּבֹונֵ ן
יהם ֶאל ָה ַעּכָ ִב ָ
יֹוסף ּכְ ֶׁש ִה ְת ָק ְרבּו ְׁשנֵ ֶ
"ּגַ ם ֲאנִ י ְמ ַקּוֶהָ ",א ַמר ֵ
ָּבּה ִמ ָּקרֹוב.

